SÝZ
SÝVRÝSÝNEK

ÜRETÝYOR
MUSUNUZ ?

Biz çok güzel bir bölgede yaþamaktayýz:
Önümüzde dað yamaçlarýyla çevrili eski zamanlardan
beri azmaklarýn getirdiði topraklardan oluþan
bereketli taþkýn ovamýz. Barýndýrdýðý canlý çeþitliliði
ile oldukça zengin sulak alanýmýzla Türkiye de hatta
turistik açýdan Avrupa çapýnda tanýnmýþ harika bir
yerde oturmaktayýz.
Yinede hava ýsýnýnca çok mutlu deðiliz çünkü
sivrisinekler hepimizi rahatsýz ediyor.

Bildiðiniz gibi sivrisineklerle mücadele genelde
halkýn isteði ve baský yüzünden belediyeler
tarafýndan yürütülmektedir. Bu mücadele daha çok
Nisan - Ekim aylarýnda sineklerin en çok ve en aktif
olduðu dönemde DUMANLAMA yöntemi ile
yapýlmaktadýr.


Fakat bugüne kadar sivrisinek mücadelesinde
kullanýlan çeþitli kimyasal maddeler kesin bir çözüm
getirememiþtir.
Çünkü:
1) Ekonomik deðildirler, dumanlama metodu pahalý
bir metotdur.
2) Sinekler her geçen gün bu maddelere karþý
baðýþýklýk kazanmakta ve bu maddelerin baþarýsý
giderek azalmaktadýr.
3) Kimyasal maddeler insan saðlýðýný da olumsuz
yönde etkilemektedir, kullanýlan maddeler
kanserojendir, kanser yapar.
4) Kalýcýlýk nedeniyle çevre kirliliðine yol
açmaktadýrlar. Sivri sineklere karþý az bir faydasý olsa
da yararlý böcekleri, hatta sivrisinekleri yiyen onlarýn
doðal düþmanlarý kurbaðalarý, kertenkeleleri vs.
öldürmektedir.
Ayrýca bu yöntem sivrisinekleri ne ölçüde kontrol
etmektedir? Bu sorunun cevabý çok basit: ÇOK AZ!..
Oysa bu yöntemin çevreye ve insanlarýmýza verdiði
zarar ise: ÇOK FAZLA!..

Artýk, üzerimize mazot ve insektisit (böcek ilacý)
atýlmasýna son verelim. Yerel yönetimlerimizden
dumanlama ile sivrisinek kontrolü yapýlmasýný
istemeyelim. Biz de onlara karþý mücadele edelim!
Biz insan saðlýðýný göz önüne alarak, kuþlara,
balýklara, bitkilere, böceklere, diðer canlý
organizmalara ve çevreye zarar vermeden etkili bir
mücadele programý uygulamaktayýz.
Bu yüzden sivri sinekleri anlayarak, onlarýn
yaþam tarzýný öðrenerek kendi mücadelemize
baþlayalým!!!
SÝVRÝ SÝNEKLER YAÞAMLARINI DÖRT
DÖNEMDE TAMAMLARLAR:
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* Yumurta, larva (kurtçuk) ve pupa (koza) dönemleri
su ortamlarýnda tamamlanýr. Bu sular ýlýk, durgun
ve sýð (60 cm den az) olmalýdýr. Sivrisinekler son
derece hýzlý ürerler. Bir diþi sivrisinek her seferinde
ortalama 200  400 yumurta býrakýr.
* Sivrisinekler kýþ dönemini yumurta, pupa veya
ergin olarak geçirirler. Bu nedenle sivrisineklerin az
sayýda bulunduðu kýþ mevsiminde yapýlan mücadele
büyük önem taþýr.
* Sivrisinekler yaþam döngülerinin büyük bir
kýsmýný suda geçirirler. Bu nedenle su ortamlarýnda
yürütülen larva mücadelesi çok önemlidir.
* Çok kýsa sürede sayýlarý hýzla artar, 2 - 3 km uzaða
kadar uçabilir ve ortalama 2 ay kadar yaþayabilirler.
Kan emmek suretiyle yumurtalarýný geliþtirerek
ayný döngüyü tekrarlarlar. Çünkü her sivrisinek deðil,
sadece diþi sivrisinek vücudundaki yumurtalarýn
geliþtirilmesi için duyduðu protein ihtiyacýný
kanýmýzdan karþýlar. Bu arada, kan emme esnasýnda
deðiþik hastalýklar bulaþtýrabilirler. Bu hastalýklarýn
en tanýnmýþ olaný SITMA hastalýðýdýr ve
bulaþabilmesi için sivrisineðin ilk kurbanýn sýtma
hastalýðý taþýyan bir insan olmasý gerekir! Sýtma bir
parazitten kaynakladýðý için taþýnmasý mümkündür.
Fakat AÝDS gibi virüsten kaynaklanan bir hastalýðýn
sivrisinek tarafýndan bulaþtýrýlmasý mümkün deðildir!
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Akþam üstü gördüðünüz büyük sinek sürüleri sýrf
erkek sivrisineklerden oluþmaktadýr. Erkekler ise kan
emmez. Onlarýn, diþi sinekte varolan pipetli hortumu
yerine küçük tüylü anten gibi hortumlarý vardýr.
Zaten sivrisineklerin bütün gün deðil, günde ancak
iki defa uçma zamanlarý vardýr. Alacakaranlýklarda,
yani sabah güneþ doðmadan ve akþam güneþ
battýðýnda uçarlar. O zamanlarda da uçan sineklere
karþý tedbir almalýyýz.
Geçen yýllarda, Biyo-Gökova Projesi kapsamýnda
deðiþik bilim insanlarýndan oluþan Proje Araþtýrma
Grubunun (PAG) araþtýrmalarý sonuncunda, Gökova
havzasýnda sivrisineklerin nerede ürediklerini ve
üreme teþviklerinin nereden kaynaklandýðýný tespit
edebildik.
Beldelerimizde ve köylerdeki bizi rahatsýz eden
sivrisineklerin çoðu ovadan veya azmaklardan deðil,
yerleþim alanlarýnda, yani evlerimizde,
bahçelerimizde, havuzlarýmýzda bulunan uygun ve
kendi hazýrladýðýmýz üreme sahalarýndan
kaynaklanmaktadýr!!!
Ovadaki sularýn çoðu yumurta býrakmak için uygun
deðildir; akarsular, gölgeli yerler, soðuk su...
Bu gibi ortamlar sivrisineklerin üremesine elveriþli
deðildir.
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Ayrýca ovada bulunan ve yazýn da durgun suyun
kaldýðý sulak yerlerde sivrisineklerin çok sayýda doðal
düþmanlarý bulunmaktadýr; kurbaða, balýk,
kertenkeleler, böcek larvalarý, kuþlar vs.
Sazlýk bölgelerde uçkun sinekler barýnabilir fakat
sazýn altýnda olan gölgeli bölgelerde yumurta
býrakmazlar. Sazlýklarý yakmakla güneþ ýþýðýna açýk
ve ýsýnabilen üremeyi teþvik edici bir bölge
oluþtururuz. Anýz yakmaya baðlý olarak da bir çok
doðal çit, dikenli çalý vs. yakmaktayýz. Bunlar ise
sivrisineklerin düþmaný olan ve onlarla beslenen bir
çok kuþ türünün barýndýðý ve yuva yapýp ürediði
yerlerdir.
Ovada sivrisinek istemiyorsak sazlýklarý ve tarla
kenarlarýndaki çit ve çalýlarý yakmayalým!
Yerleþim alanlarýna gelince yani oturduðumuz ve
çalýþtýðýmýz kendi yuvalarýmýz, onlarý büyük ölçüde
sivrisinekler ile paylaþýyoruz! Onlarý farkýnda
olmadan üremeye teþvik ediyoruz! Ayrýca onlarý
kovalamak için herhangi bir eylemde bulunmuyoruz!
Tespitlerimize göre bahçelerimizde, ahýrlarýmýzda,
turistik tesislerimizde ve konforlu yazlýklarýmýzda
sineklere Hoþ geldiniz diyoruz!
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Hatýrlýyoruz ki sivrisinekler boþ kutular, araba
lastikleri, hayvan ayak izleri gibi çok küçük su
birikintilerine dahi yumurta býrakýrlar.

Ayrýca kýþýn içinde su býrakýlan veya biriken yüzme
havuzlarýmýz mükemmel bir üreme ortamýdýr ve bu
havuzlardan milyonlarca yeni sinek ürediðini
gördük!
Bu yüzden yöre halký olarak sizin de fiziksel,
saðlýklý ve aktif sivrisinek mücadelemizde bize
katýlmanýzý bekliyoruz.
%

O halde;
Alabileceðiniz çok basit ve etkili önlemlerle hem
bize yardýmcý olacak, hem de bölgenizde büyük sorun
teþkil eden sivrisinek sayýsýnýn büyük ölçüde
azalmasýna katkýda bulunabilirsiniz. Ayrýca
çocuklarýnýzý ve sizleri hasta eden dumanlama
metodunu yerel yönetimlerinizden istemeyip,
dumanlama metodunun olumsuz etkilerine maruz
kalmayacaksýnýz.

Öncelikle böcek öldürücü ilaçlarý kullanmadan
neler yapabileceðinizi gözden geçirelim. Onlarýn
üremesini teþvik etmemek için en önemli tedbir:
&

FÝZÝKSEL/ MEKANÝK MÜCADELE
(Her zaman yapýlmasý gereken)
1) Evinizde ve terasýnýzda sarý ampulleri
kullanabilirsiniz. Sivri sinekler üzerinde itici etkisi
vardýr.
2) Son baharda havuzlarýmýz artýk kullanmadýðýnda
ya üstünü bir örtü ile kapatalýp gölge yaratalým ve
içinde su birikmesini engelleyelim ya da sularý
tamamen boþaltýp sifonlarý açýk býrakalým.
3) Cam ve kapýlarý telleyerek mümkün olduðunca açýk
býrakmamaya çalýþalým.

4) Özellikle çocuklar için cibinlik kullanabilirsiniz.
Unutmayýnýz ki ilaçlar böceklere zararlý olduðu kadar
insan saðlýðý üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir.
'

5) Bahçeniz civarýnda kalýcý su birikintilerinin
olmamasýna dikkat ediniz (havuz, kovalar, çeþme
yalaklarý gibi). Mevcut olanlarýn suyunun 2 - 3 günde
bir deðiþtiriniz. Çünkü sivri sinekler küçük
miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta
býrakýrlar. Býraktýðýmýz yarým kova sudan binlerce
sinek çýkabilir! Ayný uyarýyý komþularýnýza da
yapýnýz. Sinek sizin evinize de uçabilir.
Ýçinde su birikebilecek kaplarýn aðzýný kapalý tutun,
ters çevirin veya imha ediniz.



6) Fosseptiklerinizi sýký sýkýya kapalý tutunuz.
Sinekler çok küçük olduklarý için en ufak bir delikten
dahi içeri girerek buradaki sýcak ve korunmuþ ortamda
üreyebilirler. Havalandýrma borularýnýn üzerine
cibinlik veya tül geçirip sýkýca baðlayýn.

7) Bahçenizdeki veya arsanýzdaki ahýr ve kümesleri
kontrol ediniz. Lüzumu halinde ilaçlama için
belediyenize baþvurunuz. Çünkü ergin sinekler
gündüzleri buralarda dinlenirler ve kýþý da ahýrlarda,
boþ binalarýn kuytu köþelerinde geçirirler.


KOVUCU (Repellent) METOTLAR
(Özellikle uçma zamanlarýnda faydalý olan)
1) Bahçenize veya evinizin etrafýna kokusunda itici
(repellent) bir etken varolan bitkiler ekebilirsiniz
veya dikebilirsiniz. Bunlar: Fesleðen, Sardunya,
Nane, Defne, Biberiye, Mercanköþk, Lavanta, Pelin
Otu, Sarýmsak vs.
2) Kov, Sinkov vb kimyasal maddeler yerine özellikle
çocuklarýnýz için uygun olan itici maddeleri içeren
doðal yaðlarý vücudunuza sürebilirsiniz. Bunlar hem
ucuz hem saðlýklýdýr: Fesleðen, Okaliptüs, Limon,
Sedir Sardunya, Bergamot vs. Bunlarýn çoðu Tatlý
Badem Yaðý ile karýþtýrýlýp uygulamaya hazýrlanýr.

3) Uçma zamaný baþlamadan az önce eskiden tezek
yaktýðýnýz gibi marketlerden, eczanelerden yakma
spiralleri (helezon) alabilirsiniz. Teras veya
bahçenizde bir iki tane yakýlmasý çok faydalýdýr.
Uçma zamaný bitince söndürülebilir ve ertesi gün
tekrar kullanýlabilirsiniz.


SÝVRÝSÝNEÐÝN DOÐAL DÜÞMANLARINI
KORUMAK VE TEÞVÝK ETMEK
Evlerimizin çevresinde, sivrisineklerden ve baþka
böcek türlerinden beslenen birçok canlý mevcuttur.
Bu canlýlarý korumakla kendinizi korumuþ olursunuz:
Kurbaða türleri, kertenkele türleri, çoðu örümcek
türleri, bukalemun, yarasa, bazý böcek türleri ve
onlarýn suda yaþayan larvalarý (kýz böceði gibi), bazý
balýk türleri ve bir çok kuþ türü (Kýrlangýç, Ebabil,
Tarlakuþlarý, Baþtankaralar, Sinekkapan, Arýkuþu vs)
tamamen sineklerden ve onlarýn larvalarýndan
beslenmektedir.
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Özellikle sinekleri havada avlayan türler çok
faydalýdýr. Arýkuþunun besin maddesinin ancak
%10u arýdan oluþmaktadýr fakat sinek azaltma
konusunda çok baþarýlýdýr!
Ayrýca bu türlerin korumakla evimizin etrafýna renk
katmakta, kimyasal madde kullanýmýnýn azalmasýyla
kelebekler gibi diðer faydalý, hatta sadece
görünüþüyle hoþumuza giden türlerin korunmasýnda
doðaya yardýmcý olabiliriz!
Onlarýn da yaþam ortamlarýnda kalmasý ve nüfus
dengesinin bozulmamasý için mutlaka
sivrisineklerin doðal düþmanlarýný koruyunuz!
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Bu kitapçýk Özel Çevre Koruma Kurumu ,
Hacettepe Üniversitesi, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
daha önce basýlmýþ broþürlerin ve UNDP GEF/SGP
Biyo- Gökova Proje Araþtýrma Grubunun
araþtýrmalarýnýn sonuçlarý deðerlendirilerek GökovaAkyakayý Sevenler Derneði tarafýndan
hazýrlanmýþtýr.
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